
 بیٕاری آ٘فّٛا٘سا ی پر٘ذٌاٖ  
 

 ٔٙیرٜ ضعربافی
 (ٔذیر خذٔات پرستاری ) 

 



 آ٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ

  ٖایٗ بیٕاری درٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف پر٘ذٌاٖ ٚاسب ٚخٛن ٚبسیاری از پستا٘ذارا

ٔطاٞذٜ ٔیطٛد ِٚی بذِیُ أىاٖ پرٚاز پر٘ذٌاٖ ٚتٙٛع سٛش ٚ خطر ا٘تماَ آٖ بٝ 

 ا٘ساٖ ا٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ دارای إٞیت ٔیباضذ

 ا٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ دراثرعفٛ٘ت بعضی از سٛیٝ ٞای تیپA   ایجاد ٔیطٛد حذٚد

ساَ پیص در ایتاِیا دیذٜ ضذٚبعذا بٝ تٕاْ د٘یا ا٘تماَ یافت ٚتٕاْ ٌٛ٘ٝ پر٘ذٌاٖ  100

ٚایٗ  (خصٛصا ٔرغٟا ٚبٛلّٕٖٛ اّٞی)بغیر از اردوٟا ی ٚحطی بٝ آٖ حساس بٛدٜ 

 حساسیت ٔتفاٚت ٔیباضذ



 آ٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ

          طیف ایجااد بیٕااری در پر٘اذٌاٖ ٔختّاف ٔتفااٚت باٛدٜ ٚلاادر باٝ ایجااد

بیٕاااری خفیااف تااا بساایار ضااذیذ ٚٔسااری ٚوطااٙذٜ ٔاای باضذضااىُ ضااذیذ 

ٚوطٙذٜ بیٕاری ٘اٌٟا٘ی ضرٚع ٚضذت باالی برخٛردار است ٚسریعا ٔٙجار  

 %(  100)بٝ ٔري ٔیطٛد

 



 آ٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ

 ساا  تایاپ ٚیرٚساٟا لادر٘اذ در پر٘اذٌاٖ بیٕااری ایجااد وٙٙاذ          15حذٚد

در٘تیجٝ پر٘ذٌاٖ ٔخسٖ اصّی ٚیرٚسٟا بٝ حسا  ٔیأیٙذ ِٚی وّیاٝ طغیاٟ٘اا   

باٛدٜ واٝ ٔیتٛا٘ٙاذ     H5 ٚ7 H٘اضی از سٛیٝ ضذیذا بیٕااریسای ساا  تایاپ    

بصٛرت ٔستمیٓ ٚغیر ٔستمیٓ بٝ از پر٘ذٌاٖ ٚحطی بٝ اّٞی ٔٙتمُ ضاٛ٘ذ ٘اٝ   

تٟٙاتٛا٘ایی ا٘تماَ ٚ ایجاد بیٕاری ضذیذ با ٔري باال در ا٘ساٖ را دار٘ذ بّىاٝ  

ٔیتٛا٘ذ خٛد رابا ا٘ساٖ تطبیك دٞذ ٚیاا باا ساایر ٚیرٚساٟای ا٘ساا٘ی ترویاب       

   ٚٔٛجب پذیذارضذٖ یه عأُ بیٕاریسا با تٛا٘ایی عآِ ٌیری ایجاد وٙذ

 



 «مهاجر پرهدگان حركت مسير»    

 پرهدگان مهاجر از سيبري به بودر تركمن ، بودر اهزلي ، درياچه هامون

 از اروپاي شمالي و اسكاهديواوي به بودر اهزلي

  در بودر اهزلي به درياچه اروميه و گاوخوهي و بختگان

  

  



 ا٘فّٛا٘سای پر٘ذٌاٖ

 َاِٚیٗ بار ابتالء ا٘ساٖ بٝ ٚیرٚس 1997در ساH5N1   در ًٞٙ وًٙ دیذٜ ضذ

از  )٘فر فٛت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذوٝ با اٟ٘ذاْ ٔاویاٖ ٔٛارد فرٚوص ٕ٘ٛد 6ٔٛردابتالء  18وٝ 

   (ا٘ساٖ بٝ ا٘ساٖ ٔٙمُ ٕ٘ی ضٛد

ککها به ..... انتقال بیماری از طریق فضوالت ،گردوغبار،اشیاء آلوده و

 پرندگان دیگر یاازمرغداری به مرغداری دیگرمنقل میشود

 



 
 (H5N1)٘حٜٛ ا٘تماَ 
 

ٜتٕاس ٔستمیٓ ٚ ٘سدیه ا٘ساٖ با پر٘ذٜ آِٛد  
پختٝ   ٘یٓ ا٘تماَ از طریك خٛردٖ ٌٛضت پر٘ذٜ آِٛدٜ بصٛرت

 . ِٚی تٛصیٝ ٔی ضٛد ٘یٓ پس ٔصرف ٘طٛد

فروشگاههای مرغ زنده نیز یک عامل انشار ویروس هستند 

 مهاجرت پرندگان میتواند ویروس را از منطقه به منطقه

 دیگر انتشار دهد 

 

 





 :طيور  در عالئم بيماري

 ضرٚع ٘اٌٟا٘ی تّفات با رٚ٘ذ افسایطی – 1
 ا٘تطار ٘اٌٟا٘ی بیٕاری در ٌّٝ  – 2
 پژٔردٌی ٚ دٚر ٞٓ جٕع ضذٖ ٌّٝ  –بی حاَ ضذیذ  – 3
 عالئٓ تٙفسی حاد  – 4
 ریص ٚ ساق پا –سیاٜ ضذٖ ٚ خٛ٘ریسی تاج  – 5



 اقدامات

مهمترین اقدام برای کنترل انفلوانزای پرندگان 

 انهدام سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته است -

 دفع مناسب الشه ها  -

 قرنطینه کردن وضدعفونی کردن مرغداریها-

ساعت ودر دمای 3درجه بمدت 56ویروس انفلو انزا در دمای -

 درجه بمدت نیم ساعت ا زبین میرود60

 مواد ضد عفونی کننده فرمالین و ید آنها را از بین میبرند-

روز ودر دمای صفر درجه بمدت  4درجه در آب 22در دمای  -

 روز زنده میماند30

 



 و A/ H5:مبتال به آنفلوانزای  مشکوکعريف مورد ت

A/ H7 

 
درجه سانتی گراد با حداقل يک  38هر بيمار تب دار باالی 1.

 :عالمت زير

 سرفه 

 گلودرد

 تنگی نفس 

 کونژونکتيويت

 

 :به همراه حداقل يکی از يافته های زير



روز قباااال از شااااروا عالئاااام بااااا  رناااادگا   10سااااابمه تماااااس در
 بخصوص مرغ که به دليل يک بيماری مرده باشد

روز  يش از شروا عالئم با يک ماورد تايياد  10سابمه تماس در
کاه در مرحلاه واگيارداری بيمااری A/ H7 و  A/ H5شاده 

 (روز س از شروا عالئم 10روز قبل تا  1)بوده است 

روز  يش ازشاروا عالئام باا ساطو   و محايط  7سابمه تماس در
 آلوده به آنفلوانزای  رندگا 

روز  ااايش ازشاااروا عالئااام ساااابمه کاااار درآزمايشاااگاه باااا  10در
نموناااه انساااانی ياااا حياااوانی مشاااکوک باااه آلاااودگی بساااياربيماريزا 

 داشته اند

 تست آزمايشگاهی مثبت آنفلوانزایA  که نتواند نوا ويروس را
 مشخص کند



   حاد تنفسیبه دلیل بیماری  مرگ

   با علت نامشخص

 :و حداقل یکی از موارد زیر

 دارای موارد مشکوک یا تایید شده آلودگی با    اقامت در مناطق –الف 

 آنفلوانزای بسیاربیماریزا 

روز قبل ازشروع عالئم با یک مورد تایید  10سابقه تماس در –ب 

 که درمرحله واگیری بیماری بوده است A/ H5شده انسانی



 و A/ H5:مبتال به آنفلوانزای  احتمالیتعريف مورد 

A/ H7 

 /Aمحدود برای انفلوانزای  شواهد آزمايشگاهی+  مشکوکهربيمار
H5  

دريک نمونه   A/ H7 يا  A/ H5 آنتی بادی اختصاصی )

 (سرم



 /A و A/ H5:مبتال به آنفلوانزای  قطعیتعريف مورد 

H7 

حداقل یکی ازآزمایش های +  مشکوک یا محتملمورد 

 :زیر

 کشت مثبت –الف 

   PCR –ب 

آنتی بادی ایمونو فلورسنت با آنتی بادی  –ج 

 مونوکلونال

 چهار برابر شدن تیترآنتی بادی اختصاصی –د 



 استراتژی پیشگیرانه انفلوانزای پرندگان

 تماسی و قطره ای )بیماران باید در وضعیت ایزوالسیون استاندارد

 باشند( وذره ای 

 اطاق بیمار باید دارای فشار منفی باشد یا تک نفره بوده ودر غیر

اینصورت بیماران مشابه در آن اطاق بستری شوند وفاصله تختها 

 بیشتر از یک متر باشد پرستاران مراقب آنها نیز مجزا باشد



 پرسنل درمانی وبهداشتی باید گان،ماسک،عینک محافظ و

 دستکش برای محافظت از خود بپوشند

بیماران ممنوع المالقات باشند 

 شستشوی مکرردست ورعایت بهداشت فردی واجتماعی

 ضروری است 

 حتی االمکان از وسایل یکبار مصرف جهت بیمار استفاده

 شود

 



 استراتژی پیشگیرانه انفلوانزای پرندگان

 ماسااک، )هنگااام شستشااوی وسااایل مااورد اسااتفاده رعایاات تمااام احتیاطااات ایمناای

 الزم است( دستکش ، عینک

 سااعت زناده مای ماناد پاس از تارخیص بیمااران حاداقل  24ویروس درمحیط

ساعت از بستری نمودن بیماردراطااق مربوطاه خاوداری شاود اطااق بایاد 24

 ضدعفونی وگندزدایی شود

 



 پرساانل بهداشااتی درمااانی در معاارا تماااس بااا بیماااران بایااد

روز پااس از آخاارین 7خااود را تااا  درجااه حاارارتبااار 2روزی 

 تماس چک کنند

 افرادیکاااه تمااااس باترشاااحات بیماااار یاااا ذرات تنفسااای بااادون

 75mgرعایاات ایمناای داشااته باشااند بایااد جهاات پیشااگیری 

 روز دریافت کنند7-10اوسلتامیویر به مدت 

 مااااوارد تماااااس نزدیااااک وخااااانگی درصااااورت بااااروز تااااب

درجااه بهمااراه ساارفه ، تنگاای نفس،اسااهال یااا سااایر عالئاام 38

 سریعا تحت درمان با داروهای ضد ویروسی قرارگیرند

 



 استراتژی پیشگیرانه انفلوانزای پرندگان در تماسهای خانگی

 ثانیه با آب وصابون شسته 30درتماسهای خانگی باید دستها بمدت

 شود

عدم استفاده از وسایل مشترک خصوصا ظروف غذا خوری 

 پرهیز چهره به چهره بابیماران واستفاده از وسایل ایمنی حفاظت

 (روز بعد از قطع تب ازبیمار دفع میگردد7روز ازشروع بیماری و21ویروس )فردی 

 حتما بعد از جابجایی مرغ برای پخت وپزدر آشپزخانه دستهای

   خود را با اب وصابون بشویند

 



   الذأات الزْ در ٔرغذاری ٞا در ٍٞٙاْ برٚز بیٕاری
ٌرٔی رٚزا٘ٝ برای واروٙاٖ ٚ ضاغّیٗ در  75بٝ ٔیساٖ  Oseltamivirدارٚی  
 درصٛرت تائیذ :ٔرغذاری تا زٔاٖ اعالْ ٘تیجٝ آزٔایطٍاٜ

ویّٛٔتر در  1رٚز برای وّیٝ افراد در تٕاس تا ضعاع  7ادأٝ درٔاٖ تا حذالُ  -
 ٔرغذاریٟا

 ویّٛٔتر عّیٝ آ٘فّٛآ٘سای ا٘سا٘ی 5ٚاوسیٙاسیٖٛ افراد در تٕاس تا ضعاع   -
 استفادٜ از ٚسایُ حفاظت ضخصی  -
 اٟ٘ذاْ ٚسایُ حفاظتی پس از یىبار ٔصرف  -
 ثا٘یٝ پس از خرٚج ٚسایُ 15-20ضست ٚ ضٛی دستٟا با آ  ٚ صابٖٛ    -
برای ٚسایُ آِٛدٜ بٝ خٖٛ ٚ ٔایعات بذٖ بیٕاراٖ  % 1استفادٜ از ٞیپٛوّریذسذیٓ   -

 ٔطىٛن
 70 ضذعفٛ٘ی سطٛح فّسی صاف اِىُ  -



 استراتژی پیشگیرانه انفلوانزای پرندگان درمسافرین

منعی برای مسافرت به مناطق آلوده نیست 

 شواهدی مبنی برانتقال انسان به انسان وجود ندارد 

 ویتنام ، چین،الئوس،تایلند ، کامبوج،  2005کشورهای آلوده جهان تااگوست

اندونزی،سنگاپور،کره،هنگ کنگ،ژاپن،پاکستان،مالزی،روسیه، قزاقستان و مغولستان 

 میباشد

هفته قبل ازمسافرت باید واکسن انسانی تزریق کنند2مسافرین به این کشورها 

مستقیم با پرندگان ومزارع پرورش وبازارهای  فروش  مسافرین بایدازتماس

 پرندگان یا لمس سطوح آلوده با مدفوع و ترشحات آنها  پرهیز نمایند

 مسافرین باید بارعایت بهداشت فردی وشستشوی مرتب دستها یا استفاده

ازژلهای حاوی الکل و عدم مصرف غذاهای مرغی وتخم مرغ بصورت نیم 

 پز بیماری را کم کنند



  درانسان پرندگان آنفلوانساي مراقبت اهداف
 
 بهداشتي وظام هًشياركردن ي اوسان در آلًدگي احتمالي مًارد پيگيري  .1

 
   پرودگان در HPAI بريز از پس بالفاصله الزم اقدامات اوجام  .2
 
 A ، H5آوفلًاوساي) A / H5آوفلًوساي اوتقال ريود تغيير احتمال پيگيري  .3

N1) اوسان به اوسان از  
 
 داري ي ياكسه بًسيله پيشگيراوه اقدامات مًقع به اوجام  .4

 
 مرغداريها در شاغل كاركىان در محافظتي اصًل رعايت  .5

 
   اوساوي مشكًك مًارد  گسارش ي ثبت  .6
 
   اوساوي مشكًك مًارد درمان  .7

 



 احتیاطهای استاندارد هنگام مراقبت از بیماران

 با خون ،مایعات ( بادستکش یا بدون دستکش )بعداز تماس دست

 بدن ،مواددفعی ولوازم آلوده بالفاصله دستها رابشوئید

 ، به هنگام مراقبت از بیماران ودست زدن به خون ،مایعات بدن

مواددفعی ولوازم آلوده  از دستکش استفاده کنیدقبل از تماس با 

مخاط وپوست آسیب دیده بیمار،دستکش را ازدست خارج کنید و 

بالفاصله دستها رابشوئید تا از انتقال بیماری به سایر بیماران 

 جلوگیری شود

 برای محافظت از مخاط چشم ،بینی ودهان در حین عمل جراحی

 ومراقبت از بیمار ازماسک وعینک ومحافظ صورت استفاده کنید

برای محافظت پوست ولباس خود از گان استفاده کنید 



 احتیاط های استاندارد هنگام مراقبت از بیماران

 کلیه لوازم مصرفی بیمار باید اگر یکبار مصرف است باید طوری

معدوم شود که به پوست ولباس وحتی به وسایل دیگربیماران 

تماس نداشته باشد واگر چند بار مصرف است قبل از مصرف 

 برای سایر بیمارانبه شکل مناسب تمیز شود

ملحفه والبسه بیماران بعد از مصرف بدرستی تمیز شود 

 سوزن وسایر وسایل نوک تیزبیماران باید بدرستی دفع گردد 



های بهداشتی برای پیشگیری ازانتقال توصیه 

 آنفلوانسای پرندگان به انسان

 باارای  ااد عفااونی کاارد  وسااايل آلااوده بااه خااو  ومايعااات

وجهااات  اااد عفاااونی % 1مشاااکوک از هي وکلريااات ساااديم 

 .  استفاده کنيد% 70سطح فلزی صاف از الکل 

باااااه اداره  ا  در صاااااورت مشااااااهده تلفاااااات  رنااااادگا  ساااااريع

 .دام زشکی يا مرکز بهداشتی درمانی اطالا دهيد

 




